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Kiegészítő EgészségpénztÍrtagiai

Kölcsönös Kiegészítő
a VASUTAS Önkéntes
Függetlenkönywizsgálókéntelvégeztem
(Székhely:1144 Budapest,Kőszeg u. 26.; Törzssziíma:18157169;
Egészsógpénztár
továbbiakban: Pénáar) mellékelt 2008. évi évesbesámolójanak könyvvizsgá|atát' amely
éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészítettMérlegből - melyben
megielenő,
eszköz<ik ésforrások egyező végösszege 3.327.45|eFt, a taÍtalékokértékében
.,
tárgyévi alapok t}sszesítetteredménye 275.a94eFt (nyereség) és az ezen időpontra
alapok Eredménykimutatasából, valamint Kiegészítő
végződő éwe vonatkoző pét:.ztÍrr.
mellékletből áll.
A vezetésfelelőssége az évesbeszámolóért
Az évesbeszámolónak a Számviteli törvényben foglaltak ésa Magyarorságon elfogadott
és valós bemutatása az igyvezetés
általanos szímviteli elvek szerint történő elkészítése,
felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akáÍ hibából eredő,
lényeges hibás {állíüisoktól mentes éves beszámoló elkészítéseés valós bemutatiísa
fenntartását,a megfelelő
szempontjából releviínsbelső ellenőrzéskialakítását,bevezetését,
sámviteli politika kiválasztását és alkalmazásétt,valamint az adott körÍilmények között
ésszerűszámviteli becslésekelkészítését.
A Pénztár 2007. évi éves beszámolóját a Konto-Roll Audit Kft. bejegyzett
Hankóné Király Ilona audiüílta s 2008. április I4-i Független
könywizsgáIőja,
jelentósében
minősítésnélküli záradékot(véleményt)adott.
könywizsgrálói
A könyvviz sgól ó fel el ő ssége
véleményezése az e|végzett
felelőssége az éves besámoló
A könywizsgráló
éves
beszímoló össáangjanak
könywizsgáiat alapjáq valamint azlJz|etijelentés és az
megítélése.A ktinywizsgálatot a magyar Nemzeti Könywizsgá|ati Standardok és a
érvényes - törvények és egyéb
könywizsgá|atra vonatkozó - Magyarorságon
jogszabályok alapjan hajtouam végre.A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljek bizonyos
etikai követelményeknek, valamint hogy a könywizsgéiat tervezéseés elvégzéserévén
elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzek a:ról, hogy az éves beszámoló nem
tartaLmazl ényeges hibrís állítísokat.
magában foglalta olyan eljrínások végrehajtasát, amelynek célja
A könywizsgálat
és
könywizsgálati
bizonyítékot szerezli az éves beszámolóban összegekről
kozzététe|ekről.A kiválasztott eljarrísok, beleértve az évesbesziímoló akar csalrísból, akar
tévedésből eredő, lényeges hibás állításai kockrázattánakfelméréseit,a könywizsgríló
az éves
megítélésétőlfiiggnek. A kockázatok ilyen felmérésekor ?'.könywizsgáló

-Polscbászlókönywizsgáló
VASUTASEgészségpénztrár-"*'*ff,*ő'io,Jjs,$82008.
Levélcím:H-||26 Budapest Szendrőu. 7.;
- Fax:+361 2755734' +3630 8001410
Telefon:+36 | 2755734. +3630 2318649:'
E-rnail:

- L I1L t- 1

beszámoló ügyvezetésáltali elkészitéseésvalós bemutatása szempontjából releváns belső
eljarásokat tewezzen meg,
ellenőrzést azért mérlegeli, hogy olyan könywizsgálati
amelyek az aőott korulmények között megfelelőek, de nem azért,hogy a Pénárír belső
ellenőrzésénekhatékonyságáravéleménytmondjon. A könywi zsgá|at magában foglalta
továbbá az alkalmazott szrímviteli alapelvek megfelelőségének és az ügyvezetés
valamint az évesbeszámoló átfogó bemutatásának
sziímviteli becslései észszeriiségének,
is. Az |Jz|eti jelentéssel kapcsolatos munkrím az IJzLeti jelentés és az éves
értékelését
korlátozódott ésnem tafialmazta egyéb,aPélutár
beszámoló össáangjanak megítélésére
nem auditiílt sziímviteli nyilvríntartasaiból levezetett információk áttekintését.
Meggyőződésem, hogy a megszerzettkönywizsgálati bizonyítékokelegendő ésmegfelelő
alapot nyujtanak a könywizsgálói zéradék(vélemény)megadásahoz.
Zóradék (vélemény)
soriín a PéruIÍr éves besztímolóját, annak részeit és tételeit, azok
A könywizsgálat
könyvelési és bizonylati alátrámasztÁsátaz érvényesmagyar Nemzeti Könywizsgá|ati
Standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam és ennek alapjan elegendő és megfelelő
bizonyosságot szereztem arról, hogy az évesbeszámolót a magyar szímviteli törvényben
vonatkozó
foglaltak ésaz á|ta|ános-,valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pétrztÍrak'ra
sámviteli elvek szerint készítettékel. Véleményem szerint az éves beszrimoló a
2n8. december 31én
Kiegészítő EgészségpénztÁÍ
VASUTAS
onkéntes Kölcsönös
fennálló vagyoni, pénzügyi ésjövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az
Üzleti jelentésaz évesbesztímoló adataival összhangban van.
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